Podle posledního sèítání se v parku nacházelo 1142 stromù. Bylo urèeno 102 rozlièných druhù, z toho 21 jehliènatých a
81 listnatých.

ZÁMECKÝ PARK DAÈICE

Ve vìtách odhal skryté názvy stromù, se kterými se mùžeš v parku setkat.

Vítej v zámeckém parku v Daèicích!

MÁŠ RÝMU, VYSMRKEJ SE DO KAPESNÍKU. TLAÈÍ MÌ BOTY, RADÌJI PÙJDU BOS. TEN MUŽ JE DLE VŠEHO
NEBEZPEÈNÝ. MALÍ PAPOUŠCI VYLÉTLI Z KLECE. TATÍNEK ØEKL LIBOROVI CELOU PRAVDU. POØÁDNÌ
PÁDLUJ A VOR PØEKONÁ PEØEJE. AÈKOLIV BYL NAMOL, ŠEL ROVNÌ. BUDEŠ-LI V NOUZI, PÙJÈÍM TI
STOKORUNU

Nauèím tì nìkolik fíglù, jak vypoèítat stáøí a výšku každého stromu.

Jak na to?
Pøibližné stáøí stromu zjistíš jednoduchým výpoètem.
Zmìø si obvod stromu. Nejprve obvod udaný v centimetrech vydìl èíslem tøi a zapiš si výsledek,
který oznaè napøíklad písmenem A. Poté obvod vydìl èíslem dvì a výsledek oznaè písmenem B.
Stáøí stromu se pak pohybuje v rozmezí hodnot A a B a je udáno v letech. Napøíklad: obvod stromu
je 300 cm, A = 300 : 3 = 100; B = 300 : 2 = 150; to znamená, že strom je starý 100 - 150 let.

Jsem datel Fridrich, ale mùžeš mi øíkat Fríïo. V parku se starám o zdraví
stromù.
Park se rozkládá na ploše 10
hektarù a svou rozlohou patøí
spíše mezi menší parky
anglického typu. Obklopuje
zámek, který nechal v roce
1591 postavit Oldøich Krajíø z
Krajku v renesanèním slohu.
Již v této dobì zde byla
zahrada. Dnešní podoba
parku souvisí s pøíchodem
rodu Dalbergù do Daèic na
poèátku 19. století.

Své jméno jsem dostal
po Friedrichu
F e r d i n a n d u
Dalbergovi (1822 až
1908), který byl synem
zakladatele parku.
Mezi jeho nejvìtší
koníèky patøila
ornitologie (vìda
zabývající se
zkoumáním ptákù),
proto nechal v parku
vysázet mnoho keøù,
které dodnes
poskytují potravu a
útoèištì ptactvu.

Nejjistìjším zpùsobem, jak zjistíš jeho skuteèné stáøí je, že spoèítáš
letokruhy na pøíèném øezu jeho kmene. Každý letokruh pøedstavuje jeden
rok. Strom roste a sílí v závislosti na poèasí a množství živin, proto nejsou
letokruhy od sebe vzdáleny pravidelnì.

Stejnì tak lze vypoèítat pøibližnou výšku stromu. Budeš pouze potøebovat rovný klacík a pomoc kamaráda.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Stoupni si do libovolné vzdálenosti od stromu a požádej kamaráda, aby se postavil ke stromu.
Klacík drž v natažené paži tak, aby se vrchol klacíku kryl s hlavou kamaráda a palec ruky s jeho chodidly.
Na klacíku si vyznaè místo, kde jsi mìl palec. Stojíš stále na stejném místì.
Nyní zjisti, kolikrát se vejde oznaèený úsek na klacíku do výšky stromu (napø. 4 x)
Výšku kamaráda (napø. 1, 5 m) vynásob poètem, kolikrát se oznaèený úsek na klacíku vešel do výšky stromu (1, 5 m x 4 = 6 m)
Výsledek pøedstavuje pøibližnou výšku stromu. (Tento strom mìøí 6 m.)
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V roce 1817 povìøil Karel Dalberg Michaela Riedla, zámeckého hejtmana z
rakouského Laxenburgu, vypracováním návrhu na založení parku. Architekt se
nechal inspirovat èlenitým terénem, který se svažuje od budovy zámku k jihozápadu a
zahrnuje rybník s umìle navršeným ostrùvkem.
V prùbìhu 19. století vyrostlo v parku nìkolik staveb jako kaplièka, empírový skleník,
nìkolik altánkù, norská a holandská chaloupka, pøístavištì pro loïku, tenisový kurt,
kuželník a støelnice. Ty bys však v parku již nenašel. Nìkteré ze staveb zanikly až po
2. svìtové válce z dùvodu nedostateèných finanèních prostøedkù na jejich údržbu a
pracovních sil. Jejich podobu známe pouze ze starých fotografií.

Plán parku ti pomùže lépe se zorientovat pøi procházce a upozorní tì na nìkteré zajímavé stromy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zámek
lípa srdèitá
jedle obrovská
buk lesní
jírovec maïal
smrk ztepilý
dub letní

PLÁN – LEGENDA
9. trnovník akát
10. tis èervený
11. olše lepkavá
12. bøíza bìlokorá
13. kaple
14. borovice vejmutovka
15. javor klen

RYBNÍK
Zámecký rybník ukonèuje kaskádu témìø dvou desítek rybníkù
vybudovaných na potoce mezi klášterem v Kostelním Vydøí a
Daèicemi. Práce pøi zpevòování bøehù, budování cest, mostkù a
výsadbì døevin vedl zahradník Johann Flieder.
Budeš-li mít štìstí, mùžeš zpozorovat i nìkterého z obyvatel
bøehù zámeckého rybníka. Obrázek ti napoví koho. Postupnì
spoj èísla od 1 do 57.

KAPLE
Uprostøed parku nad svahem k rybníku se ve stínu
vzrostlých jehliènanù skrývá drobná stavbièka kaple.
Je to jednoduchá budova obdélníkového pùdorysu
se sedlovou støechou a malou zvonièkou. Nechali ji
zde vybudovat Dalbergové.
Malíø se na obrázku dopustil nìkolika
nepøesností. Odhalíš je?

Zámek
Zámek byl postaven v roce 1591. K
jeho poslední pøestavbì v empírovém
slohu podle projektu vídeòského
architekta Karla Schlepse došlo v
letech 1832 - 1833.
Máš-li chu, zahraj si na architekta a
navrhni vlastní barevnost fasády
zámku

